
 

 PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

  

Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 55-67 
 

Tid:  2019-10-17 09.00-11:20 

 

 

Plats:  Kommunal utveckling Västra Storgatan 18 A, Jönköping 

 

Närvarande:  

Beslutande:  Ann-Marie Nilsson, ordförande, Beata Allen, Markus Kyllenbeck, 

(tjänstgörande ersättare),  Carina Johansson, Markus Kauppinen, 

(tjänstgörande ersättare), Gunnar Pettersson, (tjänstgörande ersättare), 

Linda Danielsson, Anna-Carin Magnusson, Stefan Gustafsson, tom 

10.00 Anders Wilander, fr 09:30 Gert Jonsson, Henrik Tvarnö 

 

Föredragande: Ola Götesson 

  

Sekreterare:  Yvonne Lindén Andersson 

 

Övriga närvarande: Rachel de Basso, Sandra Widheimer, Iréne Josephsson 

 

 

§ 55 Inledning 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens sammanträde.  

 

 

§ 56 Justerare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Beata Allen. 

 

 

§ 57 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag.  
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Protokoll från sammanträde med Primärkommunalt 

samverkansorgan 

 

§§ 55-67 
 

Tid:  2019-10-17 09.00-11:20 

 

 

§ 58 Dialog angående samverkan med nämnden Folkhälsa 

och sjukvård och länets kommuner,  

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att vid Primärkommunalt samverkansorgans sammanträden några tillfällen 

per år föra dialog mellan PKS och Regionråden.  

 

 

Information 

Regionråd Rachel de Basso har under året kontaktat ordföranden för 

Primärkommunalt samverkansorgan och föreslagit att länets kommuner och 

hälso-och sjukvården för en dialog kring hur samverkan kan utvecklas mellan 

huvudmännen. Primärkommunalt samverkansorgan ställde sig positiva till 

regionrådets initiativ. 

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan och regionråd Rachel de Basso för en 

diskussion om hur samverkan mellan huvudmännen kan utvecklas inom olika 

områden. Rachel de Basso informerade om att regionen inlett ett samarbete 

med Skottland och Cincinatti vilka arbetar efter framgångsrika 

samverkansmodeller kring barn och unga. Regionen önskar att tillsammans 

med kommunerna i länet undersöka om det går att utforma en arbetsmodell 

med inspiration från Skottland.  

 

Utvecklingschefen redogör för de samverkansarenor inom ledningssystemet 

för samverkan som finns idag.  

 

Primärkommunalt samverkansorgan ser positivt på dagens mötesform då 

PKS och regionråd träffas för dialog om samverkansfrågor. 
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samverkansorgan 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

 
§ 59 Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 2 2019 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna Kommunal utvecklings tertialrapport 2 

 

Information 

Ola Götesson, Yvonne Andersson och Sandra Widheimer delger tertial 2 

2019 för Kommunal utveckling och visar bifogad presentation. 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling. 

 

 

§ 60 Beslut avseende sammanträdesplan för 

Primärkommunalt samverkansorgan 2020 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att godkänna sammanträdesplan för Primärkommunalt samverkansorgan 

2020. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 
§ 61 Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta och 

upplevelse av Kommunal utvecklings verksamhet 

Information 

Ordföranden informerar om att det varje år sker en avstämning med deltagarna i 

Kommunal utvecklings olika nätverk och styrgrupper i form av en kort enkät 

kring nytta och upplevelse av verksamheten. Ordföranden uppmanar alla att 

besvarar enkäten, som finns tillgänglig via länk i kallelsen till dagens 

sammanträde. Sista dagen för att fylla i enkäten är den 30 november 2019. 

 

 

 

§ 62   Information om Kommunal utvecklings pågående 

forskningsprojekt 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna, 

 

Information 

Iréne Josephsson, forskningsledare informerar om Kommunal utvecklings 

forskningsuppdrag samt ger exempel på pågående forskningsprojekt och 

forskningsansatser och visar bifogad presentation.  
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§ 63 Information från utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling 

Information  

Utvecklingschefen delger återrapport av utvecklingschefens och 

kommundirektörernas uppdrag beträffande fortsatt behandling av ärendet 

ekonomiska effekter av Försäkringskassans omprövningar inom den 

personliga assistansen. Kommundirektörerna och utvecklingschefen föreslår 

att ärendet fortsättningsvis följs på nationell nivå. 

 

 

§ 64 Inkomna frågeställningar 

Inga övriga frågeställningar har inkommit 

 

 

§ 65 Genomgång av ärenden på Kommunalt forums 

dagordning den 29 november 

Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att följande ärenden förs upp på dagordningen den 29 november: 

 Regionens arbete tillsammans med kommunerna i 

internationella frågor. 

 

Information 

Kommunalt forums nästa sammanträde infaller den 29 november. 
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Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion om ärenden att tas upp 

på dagordningen på Kommunalt forums sammanträde den 29 november 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 66 Synpunkter inför möte med utvecklingsråd för 

naturbruk den 6 december och val av ersättare för Ann-

Marie Nilsson 

 Beslut 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutar 

 

att uppdra åt Primärkommunalt samverkansorgans ledamöter från GGVV och 

Norra länsdelen att utse representant från respektive länsdel. 

 

Information 

Ann-Marie Nilsson och Linda Danielsson är kallade till det årliga mötet med 

utvecklingsrådet för naturbruk men har fått förhinder. Primärkommunalt 

samverkansorgan behöver därför utse ersättare.  

 

Diskussion 

Primärkommunalt samverkansorgan för en diskussion kring frågor att ta upp 

på utvecklingsrådets möte och förordar att momsregler i samband med 

fakturering klargörs.  
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Beslutet skickas till 

Utvecklingschefen för Kommunal utveckling 

 

 

§ 67 Anmälningsärenden RJL 2019/109 
Inga anmälningsärenden har inkommit. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Yvonne Lindén Andersson 

 

Justeras datum: 2019-11-03 

 

 

 

Ann-Marie Nilsson   Beata Allen 

 

Tillkännagivande av dag för justering av Primärkommunalt samverkansorgans 

protokoll 2019-10-17 har 2019-11-05 anslagits på Region Jönköpings län, 

Kommunal utvecklings anslagstavla, intygar:  

Yvonne Lindén Andersson 

 

 


